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INŠTRUKTORJI – učitelji letenja ULN 
 

in 
 

PILOTI ULN  

 
 

VABILO NA OBVEZNI OSVEŽITVENI SEMINAR ZA UČITELJE LETENJA ULN 
 
 
Skladno z najnovejšimi spremembami in dopolnitvami Pravilnika o ULN (Ur.l. RS, št. 49/16, 52/16, 32/18 
in 10/19), morajo učitelji ULN do konca leta 2019 zamenjati obstoječa dovoljenja z novimi dovoljenji; za 
ohranjanje učiteljskih kvalifikacij za vrste ULN pa morajo med drugim opraviti akreditirano strokovno 
izobraževanje (osvežitveni seminar), ki ga predhodno odobri CAA. 
 
Komisija ULN pri LZS zato v okviru svojega poslanstva in rednega delovanja, ob sodelovanju z različnimi 
letalskimi strokovnjaki – predavatelji,  organizira brezplačni akreditirani OSVEŽITVENI SEMINAR, in sicer: 

- za INŠTRUKTORJE – učitelje letenja ULN in 
- pilote ULN, ki želijo poglobiti svoje znanje. 

 
Seminar bo izveden 30. novembra v Ljubljani s pričetkom ob 08:00 v poslovni stavbi BTC, Šmartinska 
cesta 140, v predavalnici Olimpijske zveze Slovenije (pritličje). Prijave udeležencev sprejemamo do 
četrtka, 28. novembra, preko e-pošte LZS: info@lzs-zveza.si (število mest je omejeno na 30 
udeležencev). 
V času izvajanja seminarja bo med odmori za vse udeležence zagotovljena pijača, kava in pecivo; kosilo 
bo možno v lastni režiji na terasi objekta v restavraciji City.  
 
Vsebina predavanj: 
 

Tematika Izvajalec Predavatelj  Dolžina 
predavanja  

Šolske ure  

Letenje v kontroliranem 
zračnem prostoru  

KZP d.o.o. Aleš Fink  120 min 2,5 

    ODMOR 15 min 

Nevarnost pri letenju VFR 
– prehod v IFR 

Član-udeleženec EASA 
delavnice VFR   

Domen Graf  120 min 2,5 

     ODMOR 1 ura - KOSILO 

Rotax motorji: 
vzdrževanje in uporaba 

Benu AMS d.o.o. Matjaž Gruber  120 min 2,5 

    ODMOR 15 min 

Varnostni vidiki ULN – 
beleženje letov  

MZI – SPLNŽI   
LX navigation d.o.o. 

Toni Stojčevski 
Nik Salej 

120 min 2,5 

    ODMOR 15 min 

Letalski predpisi s 
področja ULN 

CAA – Javna agencija za 
civilno letalstvo RS 

CAA  120 min 2,5 

SKUPAJ 12,5 
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Tako vas, glede na zgoraj navedeno, VABIMO k udeležbi na razpisani strokovni seminar; predavatelji 
in predavanja bodo strokovna, dinamična, zanimiva in poučna.  
 
Na koncu seminarja bo vsak udeleženec prejel POTRDILO o udeležbi, ki je ob nastopu zamenjave 
obstoječega dovoljenja pilota ULN z novim oziroma podaljšanja veljavnosti učitelja letenja, obvezna 
priloga.  
 
 
Za dodatne informacije in pojasnila smo na voljo preko e-pošte: robi.latin@gmail.com ali preko 
mobilnega telefona: 041 430 745. 
 
S cenjenimi pozdravi. 
 
 
                              Predsednik Komisije ULN pri LZS  

                                                                                                                                       
Robert LATIN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Posredovano:                                                       

- LZS - tajništvo; 
- CAA; 
- Predavatelji; 
- Člani LZS (klubi in društva); 
- Ostala strokovna javnost (piloti); 
- Arhiv komisije ULN. 
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